
(একই তািরখ ও ারেক িত ািপত) 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

খা  ম ণালয় 
( বেদিশক সং হ শাখা) 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
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ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০৪৪.০৭.০০১.২১.১৬১ তািরখ: 
০৩ মাচ ২০২১

১৮ ফা ন ১৪২৭

িবষয:় বসরকািরবসরকাির   পযােয়পযােয়   চালচাল   আমদািনরআমদািনর   জজ   িনবা িচতিনবা িচত   িত ােনরিত ােনর   অ েলঅ েল  বরাবরা   দানদান ।।

     উপ  িবষেয় িনে া  তািলকা  ি / িত ান বরাবের ছেক উি িখত পিরমাণ (সেবা  ৫%
ভাংগাদানা িবিশ  নন-বাসমিত) িস  চাল িন বিণত শেত আমদািনর অ মিত দােনর জ  িনেদশ েম
অ েরাধ করা হেলাঃ

িমক নং িত ান/ ি  নাম ও কানা বতমান বরাে র পিরমান 
( মি ক টন

১। মসাস সরদার এ া িমিনয়াম ার, বা ড়ী, বাগআচড়া, শাশা, যেশার ১০০০
২। মসাস হাজী মাছা কিরম এ  স , মসিজদ মােকট, বনােপাল বাজার, 

বনােপাল, যেশার
৫০০০

৩। মসাস ল এ ার াইজ, কলােরায়া বাজার, সাত ীরা ৫০০০
৪। মসাস জািরফ এ ার াইজ, নােমািনমগািছ, চৗহ ীেটালা, সদর 

াপাইনবাবগ
১০০০

৫। চ ন, যেশার সদর, যেশার ৬০০০
৬। মসাস সিমরন মার সাহা, সিরষাবাড়ী বড় বাজার, সিরষাবাড়ী, 

জামাল র
৩০০০

৭। রাজল ী এ ার াইজ, শন রাড, লনা ১০০০
৮। মসাস দীন ইসলাম, ডাস, রাজাপি , মইন রাড, িঝকরগাছা, যেশার ১০০০
৯। আিরশা ড ই ার াশনাল, হতমখা, িজ,িপ,ও, বায়ািলয়া, যেশার ১০০০
১০। মসাস কামাল অেটা রাইস িমল, শাড়ইল, রাজাবাড়ীহাট, গাদাগাড়ী, 

রাজশাহী
৩০০০

১১। মসাস লশান অেটােম ক রাইস িমল, চকেগািব , গািব গ , গাইবা া ১০০০
১২। মসাস আক  রাইচ িমল, াচিশরা বাজার, কালাই, জয় রহাট ২০০০
১৩। মসাস ী-এফ ড েসিসং িমল, াচিশরা, কালাই, জয় রহাট ১৫০০
১৪। মসাস রােবয়া ই ার াশনাল, ফািজল র, ক র, সানাতলা, ব ড়া ১০০০
১৫। মা: সাম ল হক, খধন, রামগ , নীলফামারী ১৫০০
১৬। মসাস নািহদ হাসান িসরাজী, পার নও া, (আ পি ), নও া সদর, নও া ১০,০০০
১৭। ফািরহা ড ই ার াশনাল, নট রাড, শর র, ব ড়া ৫০০০
১৮। স জ এ ার াইজ, নিজ র বাস া , প ীতলা, নও া ৩০০০
১৯। মসাস আবতাহী ড ই ার াশনাল, র লগ , পাট াম, লালমিনরহাট ১০০০
২০। মসাস বা ল দব, ডাক বাংলা রাড, কািলঘাট, িসেলট ১০০০

মাট= ৫৪,০০০

. ১



শতস হ:

(ক)  আগামী ১৪ মাচ, ২০২১ ি . তািরেখর মে  এল.িস লেত হেব। এলিস খালা এবং িবল অব এি র ত  খা
 ম ণালয়েক তাৎ িণকভােব ইেমইেল (sasep@mofood.gov.bd) অবিহত করেত হেব;
(খ) বরা  া  আমদািনকারকগণেক এল.িস খালার ১০ (দশ) িদেনর মে  ৫০% এবং সবেমাট ২০ (িবশ) িদেনর মে
স দয় চাল বাংলােদেশ বাজারজাত করেত হেব;
(গ) বরাে র অিতির  আইিপ (Import Permit) ই /জাির করা যােব না;
(ঘ) আমদািন ত চাল ািধকারী িত ােনর নােম ন: ােকটজাত কের বাজারজাত করা যােব না;
(ঙ) াি ক ব ায় আমদািন ত চাল িব য় করেত হেব;
(চ) িনধািরত সমেয়র মে  াংেক এল.িস লেত থ হেল বরা  আেদশ বািতল বেল গ  হেব।

৩-৩-২০২১

সিচব
সিচেবর দ র
বািণজ  ম ণালয়

মাঃ হািব র রহমান হাছাইনী
 সিচব

ফান: +৮৮০২৯৫৪৯০৯৬
ইেমইল: dsadmin1@mofood.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০০.০০০০.০৪৪.০৭.০০১.২১.১৬১/১(৮) তািরখ: ১৮ ফা ন ১৪২৭
০৩ মাচ ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িসিনয়র সিচব, সিচেবর দ র, িষ ম ণালয়
২) মহাপিরচালক, খা  অিধদ র
৩) একা  সিচব, সিচব এর দ র, ধানম ীর কাযালয় (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
৪) উপসিচব , অভ রীণ বািণজ -১, বািণজ  ম ণালয়
৫) পিরচালক, উি দ সংগিনেরাধ উইং , িষ স সারণ অিধদ র
৬) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, খা  ম ণালয় (মাননীয় ম ীর সদয় অবগিতর জ )
৭) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, খা  ম ণালয়
৮) া ামার, আইিস  সল, খা  ম ণালয় (ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)

৩-৩-২০২১
হা দ মাহ র রহমান 

িসিনয়র সহকারী সিচব ( বেদিশক সং হ)
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